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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 590/5.11.2012
Σήμερα ημέρα Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό
του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, ενδεχομένη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2012.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος
ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο ως ενημερωτικά μέσα
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.
ΙΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο όλες ανεξαιρέτως οι
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. υποχρεούνται μία μόνο φορά και εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το
χαρακτήρα του προγράμματός τους ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίο το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και
επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο
ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την
επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ και του
υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της
υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας εργαζομένων του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού.
Πρόκειται περί τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος θεωρείται κατά το άρθρο 17 του
Νόμου 2644/1998 ως νομίμως λειτουργών και κατά την υποβληθείσα στο ΕΣΡ
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του, είναι ενημερωτικός. Εντεύθεν ο τηλεοπτικός
σταθμός έχει υποχρέωση να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του πρωτότυπα δελτία
ειδήσεων καθημερινά σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης πολιτικούς
σχολιασμούς και ενημερωτικές εκπομπές. Όμως, όπως προκύπτει εκ του με Α.Π.
1700/ΕΣ/16.7.2012 εγγράφου του ΕΣΡ, ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός δεν εκπέμπει
καθόλου ενημερωτικό πρόγραμμα. Κατά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8877/5.6.2012 έγγραφο
του δημάρχου Αμφιπόλεως, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 109/2012
απόφασή του αποφάσισε την εκκαθάριση της επιχειρήσεως του τηλεοπτικού
σταθμού, ο οποίος πλέον δεν εκπέμπει κανονικό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου,
ενδείκνυται όπως αποφασιστεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού
σταθμού και η διαγραφή του από τον πίνακα των νομίμως λειτουργούντων.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αποφασίζει:
α) Την οριστική διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό
τίτλο ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας της εταιρείας με
την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, και
β) Τη διαγραφή του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού από τον πίνακα των νομίμως
λειτουργούντων.
.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 5η Νοεμβρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Νοεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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